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Vážení a milí spoluobčané,
není to tak dlouho, kdy jsem stejně jako nyní seděla nad prázdným
papírem a snažila se pro Vás napsat vánoční blahopřání. Od té chvíle
už zase uběhl jeden rok. Stejně jako vloni nám na dveře klepají nejkrásnější svátky v roce Vánoce a s nimi ruku v ruce přichází nový rok,
tentokrát s číslicí 6 na konci letopočtu. Ten starý rok pomalu končí
a s ním odchází vše špatné, co nás potkalo, ale i to dobré, na co je
potřeba stále vzpomínat. V uplynulých letech jsme si zvykli na téměř
bezstarostný život, který se však může během chvilky změnit tak, jak
si ani neumíme představit. Proto se naučme žít jeden pro druhého,
vzájemně se podporovat a mít k sobě úctu i lásku. Možná, že nám to
v těch příštích letech bude ku prospěchu. Děkuji Vám všem za všechnu
pomoc a podporu, kterou věnujete své obci, a přeji Vám do nových
dnů roku 2016 pevné zdraví, radost, pohodu a dobré sousedy.
Jarmila Smotlachová

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
29. listopadu 2015 od 16:00
00

Milí sousedé, pojďme společně zahájit advent!
Sejdeme se v 16.00 odpoledne v hostinci U Jelena. Stejně jako v loňském roce si společně
s dětmi zazpíváme vánoční koledy (první adventní neděli odzvoní Hlavenecké zvonečky).
Při tom se tradičně posilníme šálkem svařeného vína a vyrazíme ven hromadně ozdobit
strom na návsi před kapličkou, který po setmění slavnostně rozsvítíme!
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A zase ta
marmeláda …

Sbor dobrovolných hasiýŢ v Hlavenci
Vás

zve

na

(

PROGRAM:

(Hostinec U Jelena)

1.

Zahájení, volba komisí

2.

Zpráva výboru SDH o ýinnosti v roce 2015

4.

Návrh plánu ýinnosti pro rok 2016

5.

RŢzné, diskuze

6.

Usnesení

7.

Spoleýenské posezení s pohoštĘním

3.

Zpráva revizní rady za rok 2015
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QDPtVWĘ]DSODWLWýOHQVNp
SŐtVSĘYN\

V roce 2015 se „Marmošky
od Jožky“ staly výrobkem,
který se může chlubit
ochrannou známkou „Polabí regionální produkt“.
Šárce Čapkové nestačilo
loňské vítězství, a tak
v soutěži Kunratická JAMPARÁDA 2015, která se
konala 7. listopadu, získala 1. místo tentokrát v kategorii hruškové a 2. místo v jahodové směsi.
Šárko, gratulujeme!

Veřejné jednání obecního zastupitelstva se uskuteční ve čtvrtek 10. prosince 2015
v 19:00 v sále hostince U Jelena. K účasti zveme všechny občany. Zastupitelstvo obce

Sbor dobrovolných hasičů v Hlavenci
vás zve na

MIKULÁŠSKOU
NADÍLKU
sobota 5. 12. 2015 ve 14.00
Hlavenec – Hostinec U Jelena
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ
Program:
Taneční vystoupení TS LYRA
Lydie Kopáčové
LYRÁČCI a ﬁnalistka Mistrovství ČR
v disco dance

NADÍLKA DÁRKOVÝCH BALÍČKŮ PRO
DĚTI DO 13 LET
Příspěvek rodičů dětí z Hlavence
na 1 dárkový balíček je 50 Kč
Rodiče dětí z ostatních obcí platí plnou
částku: 150 Kč
Objednávky na dárkové balíčky přijímá
29.11. a 30.11. vždy od 17.00 do 19.00
paní Olga Janoušková, tel.: 739 070 417,
Hlavenec 82 (budova bývalé školy)
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Desatero dobrých sousedských vztahů
Po velkém hlaveneckém úspěchu v soutěži Vesnice
roku 2011 jsem se stala téměř stálou členkou hodnotitelské komise této oblíbené soutěže. Každým rokem
vždy na rozhraní května a června strávím dva týdny
na cestách po krásách a zajímavostech obcí ve Středních Čechách. Tento výlet je pro mě, jako starostku
malé ale velmi šikovné obce, velmi inspirativní. Získávám spoustu zkušeností, jak řešit problémy, ale i jak
obohatit o dobré nápady život v Hlavenci. V letošním
roce mě velmi zaujala malá vesnička kladenského
okresu obec Zichovec (www.zichovec.cz). Je to, jak
sami obyvatelé této obce říkají, moderní, přátelská
a harmonicky se rozvíjející obec, kde je radost bydlet.
Snad bychom tuto větu mohli říct i o Hlavenci. Dnes
Vám ze Zichovce přináším Desatero dobrých sousedských vztahů. Co kdybychom tato slova i v Hlavenci
přijali za svá ? Přeji Vám příjemné zamyšlení.

S

Martinem Dolečkem
Sám na plavbě kolem světa
„Dobrodružství v Pacifiku“
Pátek 27.11.2015 od 19:30
Hostinec U Jelena Hlavenec
(Loc: 50°14’20.700“N, 14°42‘8.000“E)

Jarmila Smotlachová

DESATERO DOBRÝCH SOUSEDSKÝCH VZTAHŮ
1. Sekání trávy a řezání dřeva – neprovádím v neděli a raději odpočívám nebo sportuji.
2. Nadměrný hluk – nejen v neděli jsem ohleduplný k sousedům a pokud je to možné snažím se jim
nezkazit ráno nebo čas oběda, případně jim to oznámím a domluvíme se.
3. Venkovní oslavy a akce – vyvaruji se hlučných
oslav v hodinách nočního klidu (po 22hod), které by
mohly rušit mé sousedy. Budu ohleduplný a případně oznámím naši plánovanou akci nejbližším sousedům v doslechu.
4. Venčení psů – v obci mám svého miláčka vždy
pod kontrolou a uklízím po něm. Nenechám ho celou noc venku štěkat, ať se on i sousedé dobře vyspí.
5. Třídění odpadu – jsem moderní a nezapomínám
na přírodu, třídím podle pravidel z letáčku vydaným
obcí, který je umístěn i na sběrovém dvoře a obecním webu.
6. Skládky a nepořádek – odpad likviduji legálně
a vždy po sobě uklízím, aby nám procházku nekazily
odpadky na zemi nebo skládka v lese.
7. Pravidla pro zavážení kompostárny – vím, že je
určená jen pro biologický odpad ze zahrádky – listí, tráva a drobné větvičky (větší větve tam nevozím
a raději je rozštěpkuji). Snažím se zavážet tak, aby
tam zbylo místo pro ostatní.
8. Rychlost jízdy – při projíždění obcí dodržuji povolenou maximální rychlost a neohrožuji rychlou
jízdou zdraví chodců a hlavně našich dětí.
9. Znečištění obecní silnice – vždy se snažím minimálně znečišťovat společné komunikace (například
si dávám pozor při mytí auta, sekání trávy nebo při
vjezdu se svým stavebním nebo zemědělským strojem). Když chodník nebo vozovku znečistím, tak zajistím co nejdříve nápravu.
10. Topení v kotlích na tuhá paliva – snažím se ve
svém kotli topit tak, abych tím neudusil své spoluobčany. Stejně tak si dávám si pozor, když pálím listí
nebo používám chemické postřiky.

Poutavé vyprávění o bezvětří i bouřích, o veselých zážitcích a krásných a pro nás exotických
místech naší planety - Panamský průplav, Tichý oceán, ostrovy Galapágy, Markézy, korálové atoly
Tuamotus, Tahiti, království Tonga, Tasmanské moře, Nový Zéland…

Výtěžek akce bude použit na obnovu rybníku Hulán

Prosíme občany, nezapomínejte na toto desatero.
Odměnou nám všem bude nejen na pohled pěkná
obec, ale i příjemní sousedé a fajn atmosféra.
Děkujeme za pochopení a dodržování.
Zastupitelstvo obce Zichovec
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To jsem z toho jelen!

KALENDÁŘ AKCÍ LISTOPAD – PROSINEC 2015
(Hlavenec, hostinec U Jelena – pokud není uvedeno jinak)

Vaše názory, nápady, reklamy…

LISTOPAD

Tato rubrika je určena všem, kteří chtějí sdělit nějaký svůj názor
nebo nápad ostatním. Osmělte se a pište 

Nazdar Karle, tak nám ukaž, čím topíš…
Je sice hezké a chvályhodné, že se Ministerstvo životního prostředí novelami zákonů snaží zlepšit ovzduší (leckde v těchto
dnech katastrofální) všemi možnými způsoby, ale už předem
muselo být všem jasné, že tak ka domovních prohlídek, zvláště pak na vesnicích, je téměř nereálná. Už vidím horlivého zastupitele, jak nezaujatě kontroluje Karlovi kotelnu, když s ním
včera u kulaťáku vyžah´ pár panáků a pozítří se chystají na
ryby. Na vesnicích jsou přeci úplně jiné vztahy a to, co jde pod
rouškou anonymity uplatnit ve městě, na vesnici nepřipadá
v úvahu. A další věc, což novela vůbec nezmiňuje, že nezáleží
jen na tom, čím se topí, ale jak se topí. Karel by po úspěšném
tvrzení, že ta děravá gumovka před kotlem se pouze suší, mohl
docela dobře dokázat, že topí pouze uhlím, což je přeci dovoleno. Ale to, že kotel naláduje k prasknu (ještě než se pořádně
rozhoří), aby k němu dalších šest hodin nemusel, se už neřeší.
A z komínů se valí hustý žlutý dým. Jedovatý dým.
Jedna milá věta praví: Žádný člověk, až na pár opravdu psychicky
vyšinutých jedinců, nechce dělat ZLO, ale naopak, každý si chce
dělat své malé DOBRO. Karel při nočním přikládání děravou gumovkou jistě nepronáší slova „Ták, vy mrňavý sígři od vedle, teď
vám pěkně otrávím vzduch rakovinotvornými dioxiny a až ráno
pole te do školy, pěkně se ho nalapejte!“ Spíš si s úsměvem
pod vousy mumlá, jak pěkně mamce přitopí a ještě uklidí staré
křápy, utěšujíc se, že to svinstvo vítr rozfouká (v horším případě ani neví, že dělá něco špatného). Bohužel nerozfouká. Je inverze. Soused opodál v noci taky trochu poklízel, sousedka cpe
kotel uhlím po okraj s vidinou nerušeného televizního odpoledne… A na vesnici leží polštář smradlavého, nezdravého vzduchu,
který dýchá nejen Karel a jeho mamka, sígři od vedle, ale i jejich
vnučka a vnouček. Den co den. Zimu co zimu…
Andrea Štěpařová

sobota

21. 11. 15.30 Vítání nově narozených občánků
Hlavence

sobota

21. 11. 20.00 Dívčí válka (autor: F. R. Čech) –
Divadelní soubor Hálek Nymburk

pátek

27. 11. 19.30 Cestovatelský Hlavenec: beseda
a promítání s mořeplavcem Martinem
Dolečkem – „Sám na plavbě kolem
světa a dobrodružství v Pacifiku“

neděle

29. 11. 16.00 Slavnostní rozsvícení vánočního
stromu
Program: adventní setkání dospělých
a dětí, koledy, „Hlavenecké zvonečky“

PROSINEC
pátek

4. 12. 15.15 Vypouštění balónků s přáním
k Ježíškovi (výdej balónků od 14.30
u pomníku Karla VI.)

pátek

4. 12. 19.00 Valná hromada SDH Hlavenec

sobota

5. 12. 14.00 Mikulášská nadílka

čtvrtek 24. 12. 22.00 Štědrovečerní dostaveníčko před
kapličkou
sobota 26. 12. 10.00 Štěpánské koulení zelí
(turisticko-kulinářský výlet)

LEDEN
sobota

16. 1. 20.00 Hasičský ples

Nohejbal
Žáci
O krásný závěr nohejbalové sezóny se postarali naši žáci Pavel Svačina, Tadeáš
Hubinka a František Blahna. V sobotu 14. listopadu se v Karlových Varech konalo
Mistrovství České republiky trojic mladších žáků a kluci se se umístili na skvělém
3. místě. Je to velký úspěch v žákovské soutěži po deseti letech, kdy Hlavenec na
MČR vyhrál ve dvojicích i trojicích.
Když se naše družstvo pod vedením Kuby Svačiny probojovalo základními skupinami až do semifinále, čekalo ho utkání o postup do finále s družstvem TJ Peklo
nad Zdobnicí. V tomto utkání bohužel již předem naši andílci svěsili hlavy, kdyžto
soupeř se napřímil a nad našimi vyhrál. Zklamání se objevilo ve všech tvářích. Ale
netrvalo dlouho a do boje o třetí místo, kde se kluci utkali se Vsetínem, šli naši
naplno. Obzvlášť koncovka utkání, kdy čtyřikrát za sebou Tadeáš bezchybně přijmul, Fanda čtyřikrát ligově nahrál na klepák a Pavel klepákem zakončil, uvedla
soupeře v čisté zoufalství. Hlavenec zaslouženě v boji o 3. místo vyhrál. Kluci, moc
gratulujeme!!!

MČR trojic – Mladší žáci 2015 – 3. místo Hlavenec – Fanda Blahna, Tadeáš Hubinka,
Pavel Svačina

Příspěvky do Hlaveneckého Občasníku můžete posílat na emailovou adresu: obec.hlavenec@hlavenec.cz
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